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De dag
Op donderdag 8 oktober 2015 vindt de Nederlandse ArbeidsmarktDag (NAD)
plaats. SƟchƟng Nederlandse ArbeidsmarktDag, deze keer in samenwerking met
werkgeversvereniging AWVN, brengt een interessant dagprogramma met prominente sprekers. LocaƟe: AWVN, Malietoren, Bezuidenhoudseweg 12, 2594 AV Den
Haag.
Het doel van deze dag is om actueel onderzoek te presenteren en uitwisseling tot
stand te brengen tussen wetenschap, beleid en prakƟjk. Het hoofdthema van de
dag is: Naar nieuwe arbeidsverhoudingen. Welke veranderingen in de individuele
en collecƟeve arbeidsverhoudingen zijn er gaande en zijn gewenst?
Er zijn keynote presentaƟons van Anton Hemerijck (VU en London School of Economics) en Wim Kooijman (ExecuƟve Vice President Human RelaƟons & Industrial
RelaƟons Air France-KLM en voorziƩer Nederlandse Vereniging Personeelsmanagement & OrganisaƟeontwikkeling (NVP). Daarnaast wordt op de conferenƟe
in parallelle workshops een staalkaart geboden van recent Nederlands onderzoek
naar uiteenlopende aspecten rond arbeid.

Meedoen?
NAD, AWVN en alle sponsors van de Nederlandse Arbeidsmarktdag nodigen u uit
tot het presenteren van onderzoek in de sessies die op deze dag georganiseerd
worden.
U kunt uw belangstelling kenbaar maken door het indienen van een abstract van
uw paper of presentaƟe. Van indieners van een paper wordt gevraagd nadrukkelijk
aandacht te besteden aan de beleidsrelevanƟe van het onderwerp. Papers zijn bij
voorkeur Nederlandstalig, maar mogen ook Engelstalig zijn.
Vertegenwoordigers van de SƟchƟng Nederlandse ArbeidsmarktDag (Amsterdams
InsƟtuut van ArbeidsStudies en Regioplan), AWVN en andere sponsororganisaƟes
selecteren de papers op basis van kwaliteit en beleidsrelevanƟe.

Jongerenprijs

Meer informaƟe, uploaden
abstract en registraƟe:
óóó.Ù®ÝÊÄ¥ÙÄã®.Ä½
OÙ¦Ä®Ýã®

In 2015 zal er opnieuw aandacht zijn voor jonge onderzoekers. Ben je als PhD of
afstuderende student bezig met onderzoek op het terrein van arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen of HRM? Was je jonger dan 30 op 1 januari 2015 en ben je
eerste auteur? Stuur je paper dan op, want je maakt kans op 500, 300, of 200 Euro
(1e, 2e, 3e prijs). Naast een goede vermelding op de CV is je paper dus geld waard.
Meedingen? Upload je papervoorstel voor 1 september op de website van de NAD
en geef aan dat je mee wilt dingen naar de prijs.

Belangrijke data
Registratie:
vanaf begin april 2015
SÖÊÄÝÊÙÝ

Upload van samenvatting paper:
deadline 1 juni 2015
Uitslag acceptatie/afwijzing van paper:
begin juli 2015
Upload van paper:
deadline 20 september 2015
(voor jongerenprijs: 1 september 2015!)
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AWVN, M½®ãÊÙÄ, Bþç®Ä«ÊçãÝó¦ 12, DÄ H¦
DÊÄÙ¦ 8 Ê»ãÊÙ 2015, 10.00 - 17.30 ççÙ
Thema’s
Het doel van de workshops is om tot een levendige discussie te komen tussen beleidsmakers, onderzoekers, HR-managers en andere mensen uit de prakƟjk. Papers over
de volgende thema’s zijn van harte welkom:

1. Toekomst van collectieve arbeidsverhoudingen
«ã ÖÊ½ÙÃÊ½, ÙÖÙÝÄãã®ò®ã®ã òÄ ÝÊ®½ ÖÙãÄÙÝ,  ã»Ä®Ý òÄ  Ê

2. Nieuwe arbeidsrelaties
«ã Ä®çó óÙ»Ä, »ó½®ã®ã òÄ  Ù®, ã«ç®ÝóÙ»Ä, ÊÙ¦Ä®Ýã® òÄ  Ù®, ½ÄÝ óÙ»-ÖÙ®ò,
®Ä®ò®ç½ þ¦¦ÄÝ«Ö

3. Flexibiliteit
¥½ø®½ Ù®ÝÙ½ã®Ý, ¥½ø®çÙ®ãù, ç®ãþÄóÙ», ã«Ù®Ä¦, þþÖ, ÖùÙÊ½½®Ä¦, ½ÄÝ ¥½ø-òÝã, ½ÊÊÖÄÄ ®Ä»ÊÃÄÝ¥¥ãÄ

4. HRM
½®, ½Ä¦Ù ÊÊÙóÙ»Ä, ççÙþÃ ®ÄþãÙ«®, ®ÄãÙÄ ¥½ø®®½®ã®ã

5. Ondernemingsbestuur
ÊÙÖÊÙã ¦ÊòÙÄÄ, ÃòÊ, (ÃÊÙ½) ½®ÙÝ«Ö, ÃÄ¦ÃÄãÃÊ½½Ä, Ãþ¦¦ÄÝ«Ö

6. Doelgroepen en diversiteit
ÃÄ®Öã®, ®òÙÝ®ã®ã(Ý½®) ÊÖ  óÙ»ò½ÊÙ, Ê½¦ÙÊÖÄ½®, Ù®Ý¦«Ä®ÖãÄ, ¦ÄÙã®Ý ÊÖ
 Ù®ÝÃÙ»ã, ®ÝÙ®Ã®Äã®, ½ÊÄ®Ä¦ÝòÙÝ«®½½Ä, ¦½þÄ Ö½¥ÊÄ, ØçÊã-®ÝçÝÝ®, ÄÄÖ½ÄÄÄ

7. Arbeidsvoorwaarden en (be)lonen
ÖÙ®Ã®Ù Ù®ÝòÊÊÙóÙÄ, ¦ÙÊ®Ä ½ÊÊÄòÙÝ«®½½Ä, ÊÄçÝÝÄ, ÝçÄ®Ù Ù®ÝòÊÊÙóÙÄ,
½ÊÄÄ òÄ Ù®ÝÖÙÊçã®ò®ã®ã, ÃÊã®

8. Globalisering & arbeidsmigratie
Ê¥¥Ý«ÊÙ®Ä¦, ÊçãÝÊçÙ®Ä¦, ÙÝ«ÊÙ®Ä¦, ¥ÊÙ®¦Ä ®Ùã ®ÄòÝãÄã (¥®), Ù®ÝÃ®¦ÙÄãÄ, »ÄÄ®Ý Ä Ù®ÝÃ®¦Ùã®

Meer informaƟe, uploaden
abstract en registraƟe:
óóó.Ù®ÝÊÄ¥ÙÄã®.Ä½
OÙ¦Ä®Ýã®

9. Sociale zekerheid
WW, ÖÄÝ®ÊÄÄ, Ý®ÝÝã½Ý½, þ®»ã Ä Ù®ÝÊÄ¦Ý«®»ã«®

10. Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
ÝÃÄóÙ»®Ä¦ ÊÄÙó®¹Ý, ÊÄÙÄÃ®Ä¦ Ä ÊòÙ«®, Ù®¹¥ÝÝ«Ê½Ä, ÃÊÄ®ãÊÙ®Ä¦ Ù®ÝÃÙ»ã«Ê¥ã, Ù® Ä ã«Ä®», òÊÙÙÄ ò»ÃÄÝ«Ö

11. Mobiliteit op de arbeidsmarkt
òÄ-óÙ»-ÄÙ-óÙ», Ù-®Äã¦Ùã®, ¥¥ãÄ òÄ Ù®ÝÃÙ»ã®ÄÝãÙçÃÄãÄ Ä-®ÄÝã®ãçã®Ý, ½òÄ ½Ä¦
½ÙÄ, »ÄÄ®Ý«Ê¥ã òÄ Ù®¹òÄ, ½ÙÙ®¹» óÙ»ÊÃ¦ò®Ä¦Ä, ½ÙÄ Ù®¹òÄ Ä Ý«ÙÃ®Ä¦ òÄ
»ÄÄ®Ý ÊÊÙ ÊÄçÙÙÄã®®Ä¦Ä

12. Sector en regio
SÖÊÄÝÊÙÝ

Ù¦®ÊÄ½ Ù®ÝÃÙ»ã½®, Ù®ÝÃÙ»ã òÄ ÝãÊÙÄ Ä ÙÊÖÄ: ã«Ä®», ¦þÊÄ«®ÝþÊÙ¦, ÊòÙ«®, ¥®ÄÄ® ½ ®ÄÝã½½®Ä¦Ä, ®ÄãÙÝãÊÙ½ Ý«Ê½®Ä¦

13. Arbeidsmarktprognoses
òÙó«ã®Ä¦Ä, òÙ¦ Ä ÄÊ, òÙ¦Ù®¹þ®Ä¦, ®Äò½Ê òÄ ã«ÄÊ½Ê¦®Ý« ÊÄãó®»»½®Ä¦Ä ÊÖ Ù®ÝÃÙ»ã Ä Ù®ÝòÙ«Êç®Ä¦Ä

14. Overig

